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ळकेडो लऴााऩूली जऩानभध ेएक प्रसवध्द ऩशेरलान यशात 
शोता. एकदा जऩानी वम्राटावभोय कुरती खेऱण्मावाठी तो 
याजधानीकड ेननघारा शोता.  
 
     छेट्मा झुडऩाांना तुडलत, राांफ राांफ टाांगा टाककत तो वतत 
वात ताव चारत शोता. आणण अवाच अजून वात ताव न 
दभता चारूशी ळकत शोता.  

ळयद ऋतु शोता. आकाळ वभुद्राच्मा ऩाण्मावायख ननऱ 
ननऱ शोत. शला उफदाय शोती. वूमााच्मा भांद प्रकाळात 
यर्माच्मा दतुपाा अवरेरी झाड रार, नारयांगी यांगाची ददवत 
शोती.  
 
     ऩशेरलान भजेत गाणां गुणगुणत चाररा शोता. गाण्माच्मा 
तारालय ्माची ऩाऊरे ऩडत शोती. ्माच ेअांगालयच ेऩातऱ 
कयड्मा यांगाच ेकऩड ेलामााने पडपडत शोते. ्माच्माजलऱ 
तरलाय नव्शती. ्मारा आ्भवलश्लाव शोता की ननजान, 
अांधामाा यर्मालयदश ्मारा तरलाय फाऱगामची आलश्मकता 
नव्शती. गायठलून टाकणामाा थांडीत ्माच्मावायख्मा अलाढव्म 
भाणवावाठी भशागड ेगयभ कऩड ेसळलणां कुणाशी सळांप्मारा 
ळक्म नव्शते. तो एक वुध्द्रढु, धट्टाकट्टा ताकदलान ऩशेरलान 
शोता.....ऩण थोडा गवलाष्ठशी शोता.  
 
     झाडाांच्माभागून मेणामाा झुऱझुऱ लाशणामाा ऩाण्माच्मा 
आलाजालरून ्मारा वभजर की तो नदीच्मा ककनामााने जात 
शोता. तो भोठ्माने " जुन जुन " गाऊ रागरा. ्मारा ्माचा 
आलाज आलडत शोता. ्मारा ऩाण्माच्मा आलाजाऩेषा उांच 
आलाजात गामच शोत.  
 
     ्माच्मा भनात आरां की " रोक भरा " वदैल - ऩलात" मा 
नालाने ऩुकायतात कायण भी खऩू ळस्त्क्तळारी आशे, अलाढव्म, 
ळूय आशे आणण वलनम्र ऩण आशे कायण भी कधी आ्भरतुती 
कयीत नाशी.  



्माने एका भरुीरा ऩादशरे. ती नक्कीच नदीलरून मेत अवाली 
कायण ती नतच्मा डोक्मालयीर फादरी वांबाऱत चारत शोती.  

 
      फादरी ऩकडरेरे शात रशान शोत.े ती एक छान गोर भटोर रशान 
भरुगी शोती. नतचे गार रार रार शोत.े आणण नाक फटणावायखे फवके 
शोत.े नतच्मा डोळ्मालरून लाटत शोत ेकी षणबयात ती शज्जाय भजेदाय 
गोष्टीांचा वलचाय कयीत अवाली. खूऩ कष्टाने ती यर्मालय चढून आरी 
आणण रुफाफात ऩशेरलानाऩढेु ठुभकत ठुभकत चार ूरागरी.  



"मा भुरीची भी गुदगुल्मा करून खोडी काढरी नाशी तय 
जन्भबय शी गोष्ट भरा डाचत यादशर," ऩशेरलान भनाळी 
म्शणारा. "ती नक्कीच चीां चीां कयेर, आणण भरा खऩू शवू 
मेईर. नतच्मा डोक्मालयची फादरी खारी ऩडरी तय खऩूच 
भजा मेईर......ऩण भग भी धालत जाऊन फादरी बरून 
आणणन आणण नतरा घयी घेऊन जाईन.” 

  
     ्मान ेदफल्मा ऩालराांनी जाऊन शऱूच नतच्मा काखेत 
फोटाने रऩळा केरा आणण "कुचकुुचकुुच"ु आलाज केरा.  

 
     ती भुरगी जोयाने शवरी, ओयडरी आणण नतने नतचा शात 
खारी आणरा. आता ऩशेरलानाचा शात, नतचा शात ल नतच े
ळयीय माभधे आरा.  

 
     "शो शो.....तू भरा ऩकडरेव..आता भी शरू ळकत नाशी," 
ऩशेरलान शवून म्शणारा.  

 
    ्मारा लाटरे की भुरगी खेऱकय रलबालाची आशे. भी 
केरेरी खोडी नतरा आलडरी. ्माने आऩरा शात 
वोडवलण्माचा प्रम्न केरा....ऩण तो शात वोडलू ळकरा 
नाशी. ्माने ऩयत प्रम्न केरा...जारत ताकद रालून..... 

 
     "अग छोट्मा भुरी, भरा जाऊ दे," तो म्शणारा. 



"भी खऩू ताकदलान आशे. भी जारत जोय रालरा तय 
तुरा दखुाऩत शोईर," तो म्शणारा. 

 
      "तय भग घे खेचनू तुझा शात....भी ताकदलान रोकाांचा 
आदय कयते," भुरगी म्शणारी.  

 
      ती चारू रागरी. ऩशेरलानाने इतक्मा जोयाने आऩरा 
शात खेचरा की घऴाणाने जसभनीरा ऩण तड ेगेरे. ऩण तो 
काशी शात वोडल ूळकरा नाशी. तो भुकाट्माने भुरीच्मा भागे 
चारत यादशरा. एखादां रशान भुर अवत तयी मा भुरीने 
्माचा माशून कभी वन्भान केरा नवता.  

 
     "कृऩा करून भरा जाऊ दे," ्माने वलनलणी केरी. "भी 
प्रसवध्द ऩशेरलान "वदैल-ऩलात“ आशे. भरा वम्राटावभोय 
कुरती खेऱामची आशे." राजेने आणण ळयभेने ्माच्मा 
डोळ्मातून अश्र ुआरे......"आणण तू भाझ्मा शातारा इजा 
कयते आशेव" ..... 

 
     भुरीन ेआऩल्मा डोक्मालयची फादरी भोकळ्मा 
अवरेल्मा शाताने वालयरी. म्शणारी, "अये बफचाया वदैल 
ऩलात, दभरा आशेव का? भी तुरा उचरून घेऊन जाऊ का? 
भी ऩाण्माची फादरी इथेच ठेलते. नांतय मेऊन घेऊन जाईन." 



"भरा उचरून घेऊन जाण्माची आलश्मकता 
नाशी. पक्त भाझा शात वोड. भग भी वलवरून जाईन 
की कधी आऩरी बेट झारी शोती. तुरा भाझ्माकडून 
काम शलां आशे?" ऩशेरलान अस्त्जजीने म्शणारा.  

 
      "भी तुरा पक्त भदत करू इस्त्च्छते," भुरगी 
म्शणारी. आता ती ्मारा उांच ऩशाडी यर्मालरून 
खेचत घेऊन चाररी शोती. "भरा भादशत आशे तुझा 
वाभना दवुमाा ऩशेरलानाफयोफय शोईर तेव्शा इतय 
ऩशेरलानाप्रभाणे तुरा कठीण जाणाय नाशी. तू 
स्त्जांकळीर ककां ला शयळीर ऩण लाईट रयतीने जखभी 
नक्की शोणाय नाशीव....ऩण तुरा कधी एखाद्मा खऩू 
ळस्त्क्तळारी ऩशेरलानाफयोफय वाभना कयाला रागेर 
माची सबती लाटत नाशी?" 



वदैल - ऩलातच्मा तोंडालयचा यांगच उडून गेरा. तो 
डगभगरा. तो कल्ऩना करू रागरा की जऩानभध ेवगऱे 
्माच्माकड ेफघून शवत आशेत. आणण म्शणत आशेत, "शा 
कवरा वदैल - ऩलात!” 

 
      "फनघतरव, त ूककती रलकय दभराव!" भी अजून शऱूशऱू 
चारते. त ूभाझ्मा आईच्मा घयी का मेत नाशीव? आम्शी तुरा 
ताकदलान फनल.ू कुरतीच ेवाभने याजधानीभधे ३ 
भदशन्मानांतय वुरू शोतीर, भरा भादशत आशे. कायण भाझ्मा 
आजीनेशी बाग घेण्माचा वलचाय केरा शोता. आ्ता नतथ े
जाऊन तू लाईट रोकाांच्मा वांगतीत लेऱ घारवलळीर आणण 
आशे ती ताकदशी गभालून फवळीर.“ 

 
      "ठीक आशे...३ भदशने..भी मेतो" ऩेशेरलान म्शणारा. ्मारा 
लाटत शोते की अजून काशी घारवलण्मावायख ्माच्माजलऱ 
काशी उयरां नव्शत. आणण ्मारा सबतीशी लाटत शोती की नाशी 
म्शटरां तय शी भुरगी यागालून कुठल्मातयी झाडालय 
आऩल्मारा पेकून देईर, जोऩमात तो आऩरा वलचाय फदरत 
नाशी. 

 
     "उ्तभ!" ती प्रवन्नतेने म्शणारी. "आऩण ऩोशोचरोच 
आशोत“ 

 
    नतने ्माचा शात वोडून ददरा. शात रार झारा शोता. थोडा 
वुजरादश शोता. "जय तू आऩरे लचन भोडून ऩऱामचा प्रम्न 
केराव तय भी तुझा ऩाठराग करून तुरा ऩयत घेऊन मेईन." 



रलकयच ते एका टेकडीलय ऩोशोचरे. नतथ ेएक छोटे 
घय शोते. ्माच ेछत गलताने ळाकायरेरे शोते.  

 
      "आजी घयातच आशे, ऩण ती म्शातायी आशे, कदाचचत 
झोऩरी अवेर." भुरीने आऩरे शात डोळ्मालय ठेऊन खणेुने 
वाांचगतरे. "आणण आई गामीरा ळतेातून ऩयत घेऊन मेत 
अवेर....अये, आई इथेच आशे.“ 

 
      नतने शात शरवलरा. आईने गामीरा उचरून घेतरे शोते. 
गामीरा जसभनीलय उबे करून नतनेशी शात शरलून 
प्रनतवाद ददरा.  

 
     ती शवरी, आणण अगदी आऩल्मा भुरीवायखीच गलत 
तुडवलत ्माच्माकड ेआरी. अये शीची चार तय अजून 
भजफूत लाटते आशे...ऩशेरलानाच्मा भनात आरे.  

 
      "षभा कया,"आईने आऩल्मा कऩड्मालयच ेगामीच ेकेव 
झटकत म्शटरे. शे डोंगयाांतीर यरते खडकाऱ आशेत. 
गामीच्मा ऩामारा दखुाऩत शोऊ ळकते. "भारू-भे, शा उभदा 
तरूण कोण आशे, ज्मारा तू फयोफय घेऊन आरी आशेव?” 

 
     भुरीन ेवगऱी शकककत वाांचगतरी ल काऱजीमुक्त 
रलयात म्शणारी, "आऩल्माजलऱ पक्त ३ भदशने आशेत" 



"ठीक आशे. काशी कयण्मावाठी ३ भदशने पाय भोठा 
काऱ  नाशी ऩण कभीदश नाशी की आऩण काशीच करू 
ळकणाय नाशी," आई वलचाय करून म्शणारी. "ऩण शा 
खऩू अळक्त ददवतो आशे. माने चाांगरां खामरा ऩादशजे. 
अांगात ळस्त्क्त आरी की आजी ्मारा भदत कयेर.” 

 
       "शे फयोफय आशे," भुरगी म्शणारी. नतने आजीरा 
शाक भायरी.....जोयात ओयडून..कायण आजीरा कभी 
ऐकू मेत शोते.  

 
      "मेतेम ग...“ आतून कका ळ आलाज आरा.आणण एक 
ठेंगणीळी फाई शातात काठी घेऊन रडखडत फाशेय 
आरी. मेताांना ओक झाडाच्मा फुांध्माळी अडखऱरी.  

 
     "ओ, भरा आता ऩदशल्मावायखे ददवत नाशी. मा 
भदशन्माबयात ४लेऱा मा झाडाळी अडखऱरे." ती 
तक्रायीच्मा वुयाांत म्शणारी. आणण आऩरे फारयक शात 
झाडारा रऩेटून ते उखडून टाकरे. 

 
       "अये आजी, झाड उखडामरा तू भरा वाांगामरा शले 
शोतेव." भारू-भ ेम्शणारी.  



"शो ग फाई...भी भाझ्मा म्शतामाा ऩाठीरा कुठे दखुाऩत 
करून घेतरी नवेर म्शणज ेझारां....."भग ती भोठ्माने 
म्शणारी," भुरी, शे झाड दयू पेकून दे, ऩण कुणारा ठोकय 
रागणाय नाशी अव ेफघ. आणण कुणाच्मा अांगालय ऩडणाय 
नाशी शी काऱजी घे.” 

 
     "झाड शरवलण्मावाठी तू आईरा भदत कय" भारू-भेने 
ऩशेरलानारा वाांचगतरे. भग वलचाय करून म्शणारी, "याशू दे, 
त ूनुवते फघ.“ 

 
      आई झाडाच्मा जलऱ गेरी. नतने दोनशी शाताने ऩकडून 
झाड उचरर आणण अ्मांत ननष्काऱजीऩणाने, जळा 
वलावाधायणऩणे फामका पेकतात, तवे दयू पेकून ददरां. 
शलेफयोफय झाड तयांगत दयू गेरां. जव जव ते दयू जात शोत तव 
तव त ेरशान ददवत शोत. भग दयू ऩलाताच्मा कडरेा जाऊन 
ऩडरां.  



"ककती ननष्काऱजीऩणा! भरा ते ऩलाताच्मा ऩसरकड े
पेकामच शोतां. आता ते यरता अडलेर कदाचचत! आता 
भरा उद्मा रलकय उठून ते यर्मातून फाजूरा कयाल े
रागेर," आजी म्शणारी.  

ऩेशेरलानारा तय काशी ऐकूच मेत नव्शते. ्मारा 
चक्कयच आरी. 

 
      “अये, मारा बफछान्मालय झोऩलामरा शले," भारू-भे 
म्शणारी. 

 
        "बफचाया,ककती अळक्त आशे शा...भरा लाटत की आऩण 
मारा भदत कयामरा शली. चरा, भी मारा उचरून घेऊन 
जाते. शा तय खऩूच शरका आशे," आजी म्शणारी. नतने 
्मारा आऩल्मा खाांद्मालय उचरून घेतरे आणण एका शातात 
काठी घेऊन ती डगभगत घयात गेरी.  

 
        दवुमाा ददलवाऩावून ्मा नतघीजणीांनी वदैल- ऩलातरा, 
्माांच्मा भनातल्मा ळस्त्क्तळारी तरूणाप्रभाणे ताकदलान 
फनवलण्मावाठी काभारा रागल्मा. ्मारा वाधाच ऩण 
व्लमुक्त आशाय ती देत अव.े बात सळजलताांना ऩाण्माच े
प्रभाण ती कभी कयत गेरी. काशी ददलवाांनी ताांदऱू इतके 
कडक यादशरे की वाधायण भाणूव त ेचालू ळकरा नवताच 
ऩण ऩचलू ऩण ळकरा नवता.  

प्र्मेक ददलळी ्मारा ५ रोकाांच्मा लाटच ेकाभ कयाल े
रागत शोते आणण योज वांध्माकाऱी आजीफयोफय कुरती 
खेऱाली रागत अव.े भारू-भे ल नतच्मा आईरा लाटत शोते 
की आजी लमाने भोठी ल कभजोय झारी अवल्माभुऱे 
ऩेशेरलानारा दखुाऩत शोणाय नाशी. आणण आजीवाठीशी 
नतच्मा वांधीलातालय शा व्मामाभ चाांगरा शोता.  



्मारा जाणलत नव्शते ऩण ्माची ताकद ददलवेददलव 
लाढत शोती. आजी अजूनशी ्मारा शलेत उडलून देत शोती ल 
वशजतेने खारी आल्मालय ऩकडत शोती.  

 
      तो वलवरून गेरा की मा टेकडीऩसरकड ेजऩानभध ेतो एक 
प्रसवध्द ऩशेरलान शोता ल रोक ्मारा 'वदैल- ऩलात' नालाने 
ओऱखत शोते. ्माच ेऩाम राठीवायख ेशोते ते आता 
खाांफावायखे झारे. ्माच ेभोठे भोठे शात दगडावायखे कदठण 
झारे. जेव्शा तो फोटे भोडडत अव ेतेव्शा थांडगाय यािी झाड 
तुटल्मालय आलाज मेतो तवा आलाज मेत अव.े  

 
     कधी-कधी तो जऩानी ऩशेरलानावायखी कुरती खेऱत 
अव.े एक ऩाम शलेत कपयलून जसभनीलय आऩटामचा, नांतय 
दवुया...! तेव्शा आजूफाजूच्मा गालातीर रोक म्शणामच ेकी 
'अलेऱी ढग गडगडत आशेत'  



आता तो आजीवायखी झाड वशजऩणे उखडून टाकू 
ळकत शोता. आणण सबयकाऊ ऩण ळकत शोता ऩण पाय दयू 
नाशी. नतवमाा भदशन्माच्मा ळलेटी एका वांध्माकाऱी कुरती 
खेऱताांना ्माने आजीरा अधे सभननट जसभनीलय दाफून 
ठेलरे.  

 
      "शा शा शा," आजी शवरी आणण उठून फवरी. नतच्मा 
चशेेमाालयची प्र्मेक वुयकुती शवत शोती. ती म्शणारी,  
"भाझा वलश्लावच फवत नाशी आशे!”  

 
       भारू-भेरा खऩू आनांद झारा. नतने ्मारा सभठी 
भायरी ऩण....्माच्मा फयगड्मा तुटणाय नादशत इतक्मा 
शऱू..... 

 
       "खऩू छान! तू ताकदलान झारा आशेव!" आई 
म्शणारी. नेशभीप्रभाणे ती गामीरा ळतेातून उचरून घेऊन 
आरी शोती. नतने गामीरा खारी ठेलरे आणण ्माची ऩाठ 
थोऩटरी. आता तो वम्राटावभोय ळस्त्क्तप्रदळान 
कयण्मावाठी तमाय झारा आशेव. शे नतघीांनाशी ऩटरे शोते. 

  
     "उद्मा तू जासळर तेव्शा शी गाम फयोफय घेऊन जा," 
आई म्शणारी. "शी वलकून ्मा ऩैळातून तुझ्मावाठी एक 
वुांदय येळभी ऩट्टा खयेदी कय. आणण वम्राटावभोय जासळर 
तेव्शा आऩरी ननऴाणी म्शणून ऩरयधान कय." 



"तुभची एकुरती एक गाम घेऊन जामचा भी वलचायशी 
करू ळकत नाशी. आधीच तुभच ेभाझ्मालय खऩू उऩकाय 
आशेत. सळलाम ळतेी काभावाठी तुम्शारा नतची आलश्मकता 
ऩण आशे. शोना...?"  

्मा नतघी जोयान ेशवल्मा. भारू-भे णखदऱू रागरी. नतची 
आई शवून जसभनीलय रोऱू रागरी. आणण आजी इतक्मा 
जोयात कका ष्मऩणे ओयडरी की नतरा श्लाव रागरा. नतरा 
ऩाठीलय थोऩटाल रागरां.  

 
    'अये देला,' आई शवत म्शणारी, "आम्शी गामीकडून अव 
काभ करून घेतोअवे तय वभजत नाशी आशेव ना? अये, आजी 
एकटी ५ गामीऩेषा जारत ताकदलान आशे.“ 

 
     "शी गाम आम्शी ऩाऱरी आशे," भारू-भे दात दाखलून 
फोररी. "नतच ेबुये डोऱे खऩू आलडतात."  

 
     "ऩण नतरा योज ळतेात उचरून घेऊन जाणां आणण ऩयत 
आणण शे खऩू कां टाऱलाण काभ आशे," आई म्शणारी.  
"भग वम्राटाकडून जे भानधन सभऱेर ते भी तुम्शारा देईन, शी 
तयी भरा अनुभती द्मा," वदैल-ऩलात म्शणारा.  

 
     "अये नाशी, अवा वलचायशी आभच्मा भनाांत मेऊ ळकणाय 
नाशी,” भेरू-भ ेम्शणारी. "आम्शारा तू इतका आऩरा लाटतोव, 
तुरा काशी वलकत देऊच ळकत नाशी."  



"खये आशे!" वदैल-ऩलात म्शणारा. "तुझ्माळी 
वललाशफध्द शोण्मावाठी भी तुझ्मा आई ल आजीची 
अनुभती भागतो. भरा तुभच्मा कुटूांफाचा दशरवा 
व्शामरा आलडरे."  

 
     आजीने ल आईने मालय गांसबयऩणे वलचाय केल्माच े
नाटक  केरे आणण भग भान डोरालरी.  

 
      दवुमाा ददलळी वकाऱी वदैल-ऩलातने जऩानी 
ऩशेरलानाप्रभाणे आऩल्मा केवाांची डोक्मालय गाांठ 
फाांधरी. ल तो ननघण्मावाठी तमाय झारा. ्माने भारू-
भे ल नतच्मा आईच ेआबाय भानरे ल आजीरा 
नभरकाय केरा. कायण ती लमाने भोठी शोती आणण 
कुरतीभधे ्माची वशखेऱाडू शोती.  

 
      भग ्माने गामीरा शालय उचरून घेतरे ल तो ऩलात 
चढू रागरा. जेव्शा तो कड्मालय ऩोशोचरा तेव्शा ्माने 
गामीरा खाांद्मालय घेतरे ल शात शरलून भारू-भेचा 
ननयोऩ घेतरा.  



प्रथभ ज्मा गालात तो ऩोशोचरा नतथ े्माने गाम 
वलकरी. ्मारा चाांगरे ऩैव ेसभऱारे. ्मातून ्माने 
येळभी ऩट्टा खयेदी केरा.  

 
        जेव्शा तो याजभशारात ऩोशोचरा तेव्शा ्माच्मा 
रषात आरे कक फयेच ऩशेरलान आधीच ऩोशोचरे 
आशेत. ते वला भैदानात फवून कटोमाातून बात खात 
शोते. आणण फढामा भारयत शोते. ्माांनी वदैल-
ऩलातकड ेरष ददरे नाशी. पक्त ्माांना लाटरे की शा 
इतक्मा उसळया का आरा? काशी ऩशेरलानाांना लाटर 
की तो आता ळाांत झारा आशे....फढामा भारयत नाशी 
आशे..... 



याज दयफायातीर वला रिी- ऩुरुऴ कुरती ऩशाण्मावाठी 
भशारातीर एका वलळऴे भांडऩात फवरे शोते. ्मानी 
एकाशून एक वुांदय अवे वोन्माने भढवलरेरे ऩोऴाख 
ऩरयधान केरे शोते. ्माांच्मा चशेेमाालय थांडीभधेशी घाभाच े
थेंफ जभा झारे शोते. याज घयाण्मातीर ऩुरूऴाांजलऱ 
य्नजडडत तरलायी शो्मा. य्नाभुऱे तरलायीच ेलजन 
इतके लाढरे शोते की तरलायीचा उऩमोग, ्माांना कयामचा 
अवरा तयी ते करू ळकणाय नव्शते. याज स्त्रिमाांच ेकाऱे 
राांफ केव ऩवयरेरे शोते. ्माांनी चशेेमाालय ऩाांढया रेऩ 
रालरा शोता. ्मा बमालश ददवत शो्मा.  



एका ऩडद्माच्मा भागे वम्राट फवरे शोते. रोक ्माांना 
ऩाशू ळकत नव्शते. ते एक थकरेरे ऩण दमाऱू लधृ्द शोते. शा 
कुरतीचा भुकाफरा रलकय वांऩू दे म्शणजे ते आऩल्मा 
कषात जाऊन कवलता रेखन करू ळकतीर.  

ज्मा दोन ऩेशेरलानाांना कुरतीवाठी 
ननलडरे गेरे शोते ्माऩैंकक एक शोता वदैल- 
ऩलात, आणण दवुया ....ज्माच ेऩोट ऩूणा 
देळात भोठे शोते. ्मा दोघाांनी आखाड्मात 
ल अांगालय सभठ सळांऩडरे. माभुऱे लाईट 
आ्भे दयू ऩऱून जातात अवा वभज आशे.  
 

भग दवुमाा ऩशेरलानाने आऩरे ऩोट 
फाजूरा वारून ऩाम उचररा आणण 
जसभनीलय आदऱरा. जोयान ेआलाज 
झारा. ्माने यागाने वदैल-ऩलातकड े
ऩादशरे. जणू काशी त े्मारा आव्शान 
कयीत शोता, "ए गयीफ बफचामाा, आता तू 
ऩाम आऩटलून दाखल...."  

 
      वदैल- ऩलातने आऩरा एक ऩाम 
उचररा आणण जसभनीलय आदऱरा.  
 

एक भोठा आलाज झारा जणू वलजेचा 
कडकडाट! दवूया ऩशेरलान वाफणाच्मा 
फुडफुड्मावायखा आखाड्मातून फाशेय 
पेकरा गेरा.  



तो गुभान वम्राटाच्मा ऩडद्माऩुढे झुकरा ल 
म्शणारा, "ऩथृ्ली देलतेचा कोऩ झारा आशे. कदाचचत 
सभठाभधे काशीतयी गडफड आशे म्शणून मालऴी भी 
रऩधेत बाग घेऊ ळकत नाशी." इतके फोरून तो ननघून 
गेरा. जाता जाता तो वदैल-ऩलातकड ेवांळमाने फघत 
शोता.  

 
        ्माषणी इतय ५ जणाांनी रऩधेत बाग न 
घेण्माचा  ननणाम घेतरा. ते वला वदैल-ऩलातलय नायाज 
ददवत शोते.  

 
        ्मानांतय वदैल-ऩलात जसभनीलय ऩाम आऩटून जो 
कोणी कुरती खेऱण्मावाठी मेत शोता ्मारा उचरून 
वम्राटाच्मा ऩडद्मावभोय पेकून वम्राटारा असबलादन 
कयीत शोता.  



याज स्त्रिमाांच्मा बुलमा अचधकच उांचालल्मा. ऩशेरलान 
एकदवुमाारा भायत आशेत, खेचत आशेत शे फघामरा ्मा 
आल्मा शो्मा. ऩण वदैल-ऩलात अगदी वशजतेने स्त्जांकत गेरा. 
पक्त ऩडद्माऩसरकड ेफवरेरे वम्राट आनांदी शोते. कायण 
रऩधाा रलकय वांऩणाय शोती आणण ्माांना कवलता 
सरदशण्मावाठी लेऱ सभऱणाय शोता.  



्माांनी घोवऴत केरे की ऩुयरकायाची वला यक्कभ 
वदैल- ऩलात मारा ददरी जाईर.  

ऩण ते म्शणारे की माऩुढे तू कुरती रऩधाा 
खेऱणाय नाशीव, अव ेलचन द्मामरा शलेव, ्माांनी 
ऩडद्मातून यडत, ननयाळ झारेल्मा ऩशेरलानाकड े
फघून वाांचगतरे.  



वदैल-ऩलातने लचन ददरे की तो माऩुढे कुरती 
खेऱणाय नाशी. वलाानी भोकऱा श्लाव घेतरा. खारी 
फवरेल्मा ऩेशेरलानाांच्मा चशेमाालय शारम ददवरे.  
 

"भी वलचाय कयीत आशे की भी ळतेी कयेन," 
वदैल-ऩलात म्शणारा. ल भारू-भे कड ेजाण्मावाठी 
रगेच ननघारा.  

 
         भारू-भे ्माची लाटच ऩशात शोती. ्मारा 
मेताांना जेव्शा नतने ऩादशरे तेव्शा ती धालत ्माच्मा 
जलऱ आरी. ऩुयरकायाच्मा थरैीवकट भारू-भेने 
्मारा उचरून घेतरे. ऩलाताच्मा अध्माा यर्माऩमतं 
ती ्मारा उचरून घेऊन आरी. नांतय शवून नतने 
्मारा खारी उतयवलरे. उयरेरा यरताबय नतने 
रलत:रा वदैल- ऩलातरा उचरू ददरे.  

 
      वदैल-ऩलातने वम्राटारा ददरेरे लचन ऩाऱरे. 
कुरती- रऩधाा नाशी खेऱरा. याजधानीभधे रलकयच 
्मारा वला वलवरूनशी गेरे. ऩण लय ऩलातालय कधी 
कधी बूकां ऩ शोतो, भोठा आलाज, शोतो तेव्शा तेचथर 
रोक अजूनशी म्शणतात की भारू-भेची आजी कुरती 
खेऱत आशे.  

समाप्त  


